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Voorwoord: 
 
Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 

Jullie moeten dit jaar een belangrijke keuze maken, namelijk de keuze voor het profiel. In dit boekje vind je allerlei informatie over de profielen en 

de vakkenkeuze daarbinnen.  

Bij het tweede rapport ontvangen jullie een adviesformulier, hierin staat een advies per vak. Dit advies is zorgvuldig tot stand gekomen en zegt iets 

over de verwachtingen in de komende leerjaren. Het is dus verstandig dit advies op te volgen. Ga bij twijfel in gesprek met de vakdocent en met de 

mentor.  

Ik raad jullie aan dit boekje te bewaren, met name het overzicht van de te kiezen pakketten voor klas 4Mavo en de profielen op de 

havoafdeling. Wanneer jullie vragen hebben over de profielkeuze of naar aanleiding van dit boekje, kunnen jullie per e-mail 

(r.groenier@annavanrijn.nl) contact met me opnemen, zo nodig maken we een afspraak. Leerlingen kunnen natuurlijk altijd even langslopen in 

1.66A. 

 

Alle schriftelijke informatie over de profielkeuze, inclusief dit boekje is ook te vinden op onze website:  www.annavanrijn.dedecaan.net.  

 

Veel succes toegewenst bij het maken van de profielkeuze,  

  

mailto:r.groenier@annavanrijn.nl
http://www.annavanrijn.dedecaan.net/
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LOB-activiteiten buiten school PTO en PTA 

Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) is een verplicht onderdeel op vmbo-scholen. Leerlingen leren te kijken naar hun eigen handelen, 

denken na over hun keuzes en beschrijven hun ervaringen. (Wat vind ik belangrijk aan een baan? Wie kan mij daarbij helpen? Waar ben ik goed in? 

Waar ben ik trots op? Wat voor menstype ben ik? Etc.). Hiertoe worden in de mentorlessen opdrachten gemaakt op Dedecaan.net/Keuzeweb. In 

2MAVO maken de leerlingen al kennis met LOB tijdens de mentoruren. Ook wordt er voor 2MAVO aan het begin van het schooljaar een 

banenvoorlichting gegeven. Professionals komen dan praten over hun beroep. 

Leerlingen van klas 2, 3 en 4 kunnen zich, behalve in de mentorlessen, ook oriënteren op een profiel, een vervolgopleiding of een beroep door 

buitenschool activiteiten te volgen. 

Alle toekomstige leerlingen uit klas 3MAVO en 4MAVO zijn in het kader van Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) verplicht om in totaal 

zes LOB-activiteiten te volgen met betrekking tot de vervolgopleiding (met ingang van schooljaar 20/21). Zie het overzicht hieronder. Deze LOB-

activiteiten vallen onder het PTO en PTA. Huidige leerlingen van 3MAVO (schooljaar 2019/2020 en 2020-2021) hebben eind klas 4 in totaal 4 

activiteiten gevolgd. Deze LOB-activiteiten vallen nog niet onder het PTO en PTA. 

In 3MAVO wordt er reeds één verplichte activiteit aangeboden: het bezoek aan de Studiekeuzebeurs. 

Voor leerlingen van klas 3MAVO en 4MAVO is ook de MBO-voorlichtingsavond georganiseerd. Op deze avond geven diverse colleges van het ROC 

Midden Nederland en andere MBO’s studievoorlichting. Deze vindt plaats op het Anna van Rijn. Het bezoeken van deze avond is een facultatieve 

LOB-activiteit.  

Verder wordt de leerling uit 3MAVO en 4MAVO geacht nog zelf minimaal vier activiteiten te volgen. Denk daarbij aan open dagen bezoeken, 

meeloopdagen, doedagen, stages, intakegesprekken, audities. 

Indien deze activiteiten onder schooltijd vallen, moet de leerling vrij vragen aan de decaan. Na afloop van het bezoek beantwoordt de leerling (klas 3 

en 4) een aantal vragen op dedecaannet/Keuzeweb. Het aantal bezochte activiteiten wordt genoteerd in Magister en is vervolgens zichtbaar op het 

rapport.  

2019-2020 
2020-2021 

LOB-activiteiten  2020-2021 
2021-2022 

LOB-activiteiten 

3Mavo 1  3Mavo 2 

4Mavo 3  4Mavo 4 

Totaal eind klas 4Mavo 4  Totaal eind klas 4Mavo 6 
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DeDecaan.net 

De school is geabonneerd op een LOB-site: DeDecaan.net. Op deze site is veel informatie te vinden over opleidingen en allerlei andere zaken 
betreffende het maken van keuzes: alle denkbare informatie wordt op deze site verzameld en actueel gehouden. 

Ook over de profielkeuze kan de nodige informatie gevonden worden. Onder de knop ‘handig’ kan voor ‘downloads’ gekozen worden. Hier zijn de 
belangrijke documenten voor de profielkeuze te vinden, bijvoorbeeld dit boekje.  

Onder Keuzegids online staan alle MBO-opleidingen in Nederland, locaties, de oordelen van studenten, baankansen, verwacht loon en de beste 
scholen. 

Keuzeweb is het onderdeel waar de leerlingen in eerste instantie het meest mee werken: hier staan allerlei opdrachten en testjes om te leren 

reflecteren. 

De leerlingen zijn dus al aangemeld, doordat zij de opdrachten op Keuzeweb hebben gemaakt, maar ook de ouders kunnen zich aanmelden. 
Hieronder staat hoe dat in zijn werk gaat: 
 

Aanmelden door ouders: 

• Ga naar www.annavanrijn.dedecaan.net > knop Inloggen > knop Nu aanmelden.  

(Op ‘Its Learning’ vind je bovenaan ook een link naar DeDecaan.net.) 

• Kies voor ouders en volg de instructies, dit lukt alleen als uw zoon of dochter al is aangemeld. U moet wel de juiste naam van de klas van uw 
zoon of dochter weten. 

• Nadat alles is ingevuld wordt een bevestiging naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.  

• Ook ouders krijgen de digitale nieuwsbrieven die naar hun kind(eren) gestuurd worden. 
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Welke profielen zijn er? En wat kun je ermee worden? 

De mavo biedt drie van de vier TL-profielen aan. Het profiel Landbouw heeft de mavo niet. Binnen de profielen kan de school zelf kiezen welke 
vakken aangeboden worden, de zogeheten pakketten. 

In klas 2Mavo maakt de leerling een eerste keuze welke vakken hij/zij gaat volgen in klas 3Mavo. In 3Mavo vindt er weer een selectie plaats, 
namelijk in welke vakken de leerling eindexamen gaat doen. 

Onderstaand is een willekeurige opsomming van mogelijke beroepen die passen bij de profielen.  

Let wel: het is met elk profiel mogelijk willekeurig welke MBO-opleiding te volgen. Het is natuurlijk wel handig als er enige overeenkomst is tussen 
het gekozen profiel en de te wensen MBO-opleiding. 

 

Profielen Beroepen 

Techniek Bouwkundige, Elektrotechnicus, Meubelmaker, Milieu-inspecteur, Zorgtechnicus, Architect, Makelaar, ICT-beheerder, Expert 

Robotica, Procestechnoloog Voedingsmiddelen, Gamedeveloper, App-ontwikkelaar, Security Specialist, Technicus engineering 

werktuigbouwkunde, Analist, Laborant, Watermanager, Dierenartsassistent, Bedrijfsleider Dierverzorging, Biotechnicus 

(proefdierverzorging). 

Zorg & Welzijn Schoonheidsspecialist, Doktersassistent, Medewerker Kinderopvang, Verpleegkundige, Sportcoördinator, Beheerder 

wildparken, Voedingsadviseur, Boswachter, Instructeur Outdoorbedrijf, Dierenartsassistent, Reisleider, Productontwikkelaar 

Food, Laborant, Fashion Designer, Onderwijsassistent, Begeleider gehandicaptenzorg, Kapper. 

Economie Medewerker personeelszaken, Facilitaire dienstverlener, Eventmanager, Manager Transport en Logistiek, Secretaresse, 

Juridisch dienstverlener, Manager recreatie en toerisme, Manager Hotel, Medewerker Marketing, Bedrijfsadministrateur, 

Mediamanager/Producer, Mediaredacteur, Fashion Designer, Medewerker Human Resource Management, Accountmanager, 

Journalist. 
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Profielen in 3Mavo en 4Mavo 
 

Profielkeuze met bepaalde vakken voor leerjaar 3 en leerjaar 4 van de mavo. 

De leerling kiest een van de vijf pakketten voor het derde leerjaar. Voor het vierde leerjaar moet elke leerling binnen zijn/haar pakket nogmaals een vakkeuze 

maken. Dus in klas 3 is een keuze gemaakt voor het profielpakket en in klas 4 mag er een vak afvallen. De leerling blijft dus bij hetzelfde pakketnummer! Er 

wordt examen gedaan in zeven vakken.  

De keuze wordt door de leerling in het roosterprogramma Zermelo ingevoerd. Uitleg hierover volgt nog. 

 

Optie Profiel mavo Gemeenschappelijk deel Verplichte vakken  
in klas 3 

Verplichte vakken  in 
klas 3 bij bepaald profiel 

 Een vak laten vallen in 
klas 4. 
(Dus twee vakken blijven)  

O 
 

1 Techniek Economie 
Zorg & Welzijn* 

 
Ne 

 
En 

 
Ma1 

 
KV1 

 
LO 

 
Wi 

 
Ec 

 
Bi 

 
Na1 

 
Na2 

 
IT 

  
Bi of IT of Na2 

O 
 

2 Economie 
Zorg & Welzijn* 

 
Ne 

 
En 

 
Ma1 

 
KV1 

 
LO 

 
Wi 

 
Ec 

 
Bi 

 
Gs 

 
IT 

 
Du 

  
Bi of IT of Ec 

O 3 Zorg & Welzijn 
Economie** 

 
Ne 

 
En 

 
Ma1 

 
KV1 

 
LO 

 
Wi 

 
Ec 

 
Bi 

 
Du 

 
IT 

 
Ak 

  
Ec of Du of Ak 

O 
 

4 Economie 
Zorg & Welzijn* 

 
Ne 

 
En 

 
Ma1 

 
KV1 

 
LO 

 
Wi 

 
Ec 

 
Bi 

 
Gs 

 
Ak 

 
Du 

  
Bi of Gs of Wi 

O 
 

5 Economie*** 
Zorg & Welzijn 

 
Ne 

 
En 

 
Ma1 

 
KV1 

 
LO 

 
Wi 

 
Ec 

 
Bi 

 
Gs 

 
IT 

 
KV2**** 

  
Wi of KV2 of IT 

*Voor profiel Zorg en Welzijn moet biologie in pakket zitten 

**Voor profiel Economie moet economie in pakket zitten 

***Voor profiel Economie moet wiskunde in pakket zitten 

****KV1 is kunstvakken algemeen voor alle leerlingen. KV2 is kunstvakken Beeldende vorming/Tekenen, dit is een keuzevak met Centraal Examen.  

In Ma1, KV1 en LO wordt geen Centraal Schriftelijk Examen gedaan. 

Zie voor de doorstroommogelijkheden naar de havo de volgende pagina.  
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De 15 mogelijkheden in klas 4 met de opties voor doorstroom naar 4havo 

pakket         Mavo 
profiel 

Havo profiel + 
opmerking 

1 Nederlands  Engels  LO Wiskunde Economie Biologie Nask1 Nask2  N / E / Z NG / NT(1) 

1 Nederlands  Engels  LO Wiskunde Economie Biologie Nask1 IT N / E / Z EM(2)  

1 Nederlands  Engels  LO Wiskunde Economie IT Nask1  Nask2 N / E EM(2) / NT(1) 

2 Nederlands  Engels  LO Wiskunde Geschiedenis Duits Biologie Economie  E / Z EM(2) 

2 Nederlands  Engels  LO Wiskunde Geschiedenis Duits Biologie  IT Z Havo niet mogelijk 

2 Nederlands  Engels  LO Wiskunde Geschiedenis Duits Economie IT E EM(2) 

3 Nederlands  Engels  LO Wiskunde Biologie IT Economie Duits E / Z EM(2) 

3 Nederlands  Engels  LO Wiskunde Biologie IT Economie  Aardrijkskunde E / Z EM(2) 

3 Nederlands  Engels  LO Wiskunde Biologie IT Duits  Aardrijkskunde  Z Havo niet mogelijk 

4 Nederlands  Engels  LO Economie Duits Aardrijkskunde Wiskunde Biologie  E / Z EM(2) 

4 Nederlands  Engels  LO Economie Duits Aardrijkskunde Wiskunde  Geschiedenis E EM(2) 

4 Nederlands  Engels  LO Economie Duits Aardrijkskunde Biologie  Geschiedenis E / Z Havo niet mogelijk 

5 Nederlands  Engels  LO Economie Biologie Geschiedenis Wiskunde  KV2 E / Z EM(2) 

5 Nederlands  Engels  LO Economie Biologie Geschiedenis Wiskunde  IT E / Z EM(2) 

5 Nederlands  Engels  LO Economie Biologie Geschiedenis KV2 IT Z Havo niet mogelijk 

 
               (1)  Bij dit profiel (NT) is wiskunde B verplicht 
 
               (2) Verplicht bij dit profiel (EM) in 4 Havo: Wiskunde A, Geschiedenis en Economie.  

Daarnaast kies je 2 vakken uit: Aardrijkskunde, Duits, Bedrijfseconomie, Informatica/Bewegen, Sport & Maatschappij (BSM) 

• Informatica en BSM kunnen niet samen gekozen worden! 

• Aardrijkskunde, Geschiedenis en Informatica kun je volgen in 4 Havo zonder het in 4 Mavo gekozen te hebben. 

• Duits mag je alleen kiezen als je het in 4 Mavo ook gevolgd hebt. 

• Bedrijfseconomie en BSM zijn nieuwe vakken in 4 Havo. 
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Mavo naar 4Havo 
Toelatingseisen instroom 4 (t)havo vanuit 4 vmbo 

Leerlingen die mavo, vmbo-tl of vmbo-gl succesvol hebben afgerond, kunnen eventueel instromen in 4 (t)havo. Om succesvol te zijn in 4 havo 

moet je beschikken over diverse belangrijke kwaliteiten. Doorzettingsvermogen, samenwerken, zelf initiatief kunnen nemen zijn er enkele. Uit onze 

eigen ervaringen blijkt dat je naast de genoemde kwaliteiten ook moet beschikken over bovengemiddelde cijfers op het vmbo. Daarom laten wij 

leerlingen van deze opleidingen alleen toe als ze voldoen aan onderstaande eisen m.b.t. hun eindcijfers. Hierbij maken we onderscheid tussen 

leerlingen die geslaagd zijn met 6 of met 7 vakken op het vmbo. 

Leerlingen geslaagd met 7 vakken1 op het vmbo    Leerlingen geslaagd met 6 vakken2 op het vmbo 

Gemiddelde van 7 cijfers3 Besluit teamleider havo 

1) 6,40 of hoger Aanname en intakegesprek  

2) 6,39 of lager Afwijzing 

 

Toelichting op de eisen (leerlingen met 7 vakken geslaagd op het vmbo)5 

1) Leerlingen die een gemiddeld eindcijfer van 6,40 of hoger hebben, worden vóór x juli 20xx uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de 
decaan en de teamleider van 4(t) havo of zijn/haar gevolmachtigd plaatsvervanger. In dit gesprek worden de volgende onderwerpen 
besproken: 
- motivatie en werkhouding; 
- het advies van de toeleverende school;6 
- de profielkeuze;7 
- de verwachtingen ten aanzien van de studiehouding en het onderwijsconcept. 

                                                           
1 Alleen vakken die op de havo van het Anna Lyceum worden aangeboden, worden hierin meegenomen. Uitzondering hierop is het vak IT.  

2 Alleen vakken die op de havo van het Anna Lyceum worden aangeboden, worden hierin meegenomen. Uitzondering hierop is het vak IT. 
 
3 Het betreft het gemiddelde cijfer van de niet afgeronde cijfers van het centraal examen.  
 
4 Het betreft het gemiddelde cijfer van de niet afgeronde cijfers van het centraal examen.  

5 Voor leerlingen met 6 vakken geldt dezelfde toelichting maar dan met andere gemiddelde cijfers (zie bijbehorende tabel). 
 
6 De teamleider en/of mentor/intern begeleider van de toeleverende school geeft een eenduidig advies: positief of negatief. Dit advies wordt op de SE-cijferlijst vermeld. 

 
7 De toelatingscommissie kan een bindend studieadvies geven. 

Gemiddelde van 6 cijfers4 Besluit teamleider havo 

1) 6,80 of hoger Aanname en intakegesprek 

2) 6,79 of lager Afwijzing 
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Leerlingen die naar aanleiding van het toelatingsgesprek worden afgewezen, ontvangen hierover een afwijzingsbrief. Over deze uitslag kan 
niet worden gecorrespondeerd. 
 

2) Leerlingen met een gemiddeld eindcijfer 6,39 of lager worden niet aangenomen. Zij ontvangen hierover een afwijzingsbrief. Over deze 
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

Aanvullende eisen 

Voor leerlingen met een mavo-, vmbo tl- of gl-diploma gelden onderstaande eisen m.b.t. het vakkenpakket. 

Algemeen 

- Indien een leerling van MAVO 4/vmbo 4 tl gedoubleerd is in klas 2 of 3 en/ of een keer gezakt in MAVO 4/vmbo 4 tl, dan wordt de 

leerling altijd door de toelatingscommissie besproken. 

- Een leerling mag op de MAVO/vmbo-tl maximaal 1 keer gedoubleerd hebben bij de aanvang van havo-4  

- Indien een leerling voor het eindcijfer van het centraal- en schoolexamen samen, bij de vakken Nederlands, Engels en/ of wiskunde een 

onvoldoende scoort, wordt hij/zij niet toegelaten tot 4 havo. 

 

Instroom in CM-profiel 

In het vakkenpakket op het vmbo heeft de leerling naast NE en EN ook een tweede moderne vreemde taal (DU of FA) gevolgd. 

Instroom in EM-profiel 

In het vakkenpakket op het vmbo heeft de leerling naast NE en EN ook de vakken wiskunde en economie gevolgd. 

Instroom in NG-profiel 

Dit is alleen mogelijk indien de leerling op het vmbo de vakken NASK2 en wiskunde heeft gevolgd. Wil een leerling op het havo (in het NG-profiel) 

het vak natuurkunde kiezen dan dient deze leerling ook NASK1 op het vmbo gevolgd te hebben. 

Instroom in NT-profiel 

Dit is alleen mogelijk indien de leerling op het vmbo de vakken NASK1, NASK2 en wiskunde heeft gevolgd. 

Instroom tweetalige havo 

Leerlingen die een tweetalige mavo/vmbo tl gevolgd hebben en voor het eindcijfer van het centraal- en schoolexamen een voldoende hebben voor 

het vak Engels worden, indien ze aan alle voorgaande criteria voldoen, toegelaten tot tweetalig 4 havo.  

Eentalige mavo 4/vmbo-TL 4 leerlingen komen pas in aanmerking voor tweetalig 4 havo indien zij voldoen aan de cijfernorm van een 8,0 
gemiddeld voor het eindcijfer van het centraal- en schoolexamen voor het vak Engels. Tevens dient een extra intake gevoerd te worden met een 
TTO docent, waaruit blijkt dat de leerling over voldoende Engelse taalvaardigheden beschikt. 
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Vakken in 4Havo en 5Havo 

Alle leerlingen volgen in het gemeenschappelijke deel 5 vakken: 

Vak Afkorting 

1 Nederlands Ne 

2 Engels En 

3 Maatschappijleer Ma 

4 Lichamelijke Opvoeding LO 

5 Culturele en kunstzinnige vorming CKV 

 

Alle leerlingen kiezen vervolgens één van onderstaande profielen: 

 

Cultuur en Maatschappij (CM) Profiel  

6 Geschiedenis Gs 

7 Duits, Frans of Tekenen* Du / Fa / Te* 

8 Duits, Frans of Tekenen* Du / Fa / Te* 

9 Economie of Aardrijkskunde* Ec / Ak* 

Vrije deel  

10 Wiskunde A,  Aardrijkskunde, 

Tekenen, Frans, Duits of BSM 

BSM (= Bewegen Sport en 
Maatschappij)* 

WiA / Ak / Te / Fa / 

Du / BSM* 

 

Economie en Maatschappij (EM) 

Profiel 

 

6  Wiskunde A WiA 

7 Geschiedenis Gs 

8 Economie Ec 

9 Frans, Duits, Aardrijkskunde of 

Bedrijfseconomie* 

Fa / Du / Ak / Be* 

Vrije deel  

10 Frans, Duits, Aardrijkskunde,  

Bedrijfseconomie, Informatica of 

Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) 

Fa / Du / Ak / Be/ 

In*/ BSM 

 

 

Natuur en Gezondheid (NG) Profiel  

6  Wiskunde A of B* WiA / WiB* 

7 Natuurkunde of Aardrijkskunde* Na / Ak* 

8 Scheikunde Sk 

9 Biologie Bi 

Vrije deel  

10 Economie, Informatica, Duits, 

Tekenen of BSM (Bewegen Sport en 

maatschappij)  

 

Maatscppij MaatschMaatschappij) 

Maatschappij)* 

Ec / In / Du / Te/ BSM* 

 

Natuur en Techniek (NT) Profiel  

6  Wiskunde B WiB 

7 Natuurkunde Na 

8 Scheikunde Sk 

9 Biologie of Informatica* Bi / In* 

Vrije deel  

10, Duits, Economie, Biologie, 

Informatica of BSM (= Bewegen Sport…) 

Sport en Maatschappij)* 

Du / Ec / Bi / In / 

BSM* 

 
 
* Uit elke rij wordt één vak gekozen 
NB Informatica en BSM kunnen niet samen gekozen worden
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